Turbo kombiugn Metos XpressChef MRX51

Produktdata
Artikelnr
Produktnamn
Dimensioner
Vikt
Kapasitet
Teknisk information

4163860
Turbo kombiugn Metos XpressChef MRX51
358 × 743 × 578 mm
53,000 kg
312x312x178 mm, 17.2L
230 V, 16 A, 3,68 kW, 1NPE, 50 Hz

Beskrivning
I Turbo-kombinationsugnen Metos XpressChef MRX51 kan du koka, värma upp,
bryna och tina maten. Metos XpressChef MRX51 är snabbare, säkrare och
smartare än andra motsvarande ugnar på marknaden. Den kompakta ugnen
använder både mikrovågor och lokaliserad tillförsel av cirkulationsluft,
vilket gör ugnen mycket effektiv och flexibel att använda. Ugnen är
snabb att använda eftersom du har möjlighet att lagra egna program med
fyra steg på flera olika effektområden. Ugnen kan ställas var som helst
eftersom dess invändiga katalysator finfördelar alla fettmolekyler som
uppstår vid användning.
Hastigheten på ugnens lokaliserade tillförsel av cirkulationsluft (3 000
w) kan justeras 0...100 %. Temperaturen kan ställas in på 95 °C...270
°C. Tack vare den jämna och effektiva lufttillförseln går det snabbt att
rosta och bryna maten. Mikrovågseffekten på 1 000 W värmer upp maten
snabbt och förkortar tillagningstiden. Mikrovågseffekten kan justeras
0...100 %. Ugnen tinar upp de flesta djupfrysta livsmedel med hjälp av
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mikrovågsfunktionen. Maximal tillagningstid 100 minuter.
Ugnskammaren i Turbo-kombinationsugn Metos XpressChef MRX51 har måtten
312x312x178 mm och volymen 17,2 l. Den kompakta ugnen får plats på ett
710 mm djupt utrymme. Vanliga stålkärl kan användas i ugnen. Luckan som
öppnas neråt ger god insyn samt enkel och säker användning av
ugnskammaren. Pekkänslig LCD-färgdisplay underlättar programvalet tack
vare illustrerande ikoner. Förutom förvalda program kan ugnen även
användas manuellt genom att ställa in önskad baktid, temperatur,
fläkthastighet och effekt. Det är möjligt att spara hela 1 200 st.
program med fyra steg för ugnens elva olika effektområden. Program kan
vid behov överföras mellan enheter via USB-minne, WiFi eller Ethernet.
På kontrollpanelen kan även andra inställningar göras för ugnen, såsom
användarspråk, larmsignalens ljudstyrka och displayens ljusstyrka.
Ugnens invändiga ytor är av rostfritt stål som klätts med utbytbara
teflonskydd. Utsidorna är dels av målat stål, dels av rostfritt stål.
Ugnen är lätt att hålla ren, tack vare dess ytor och dess avtagbara
bakyta. Ugnens delar skyddas av tre luftfilter som kan lösgöras och
rengöras för hand. Ugnen har en påminnelsefunktion för rengöring av
luftfilter. Ugnen behöver ingen separat punktrengöring, eftersom en
katalysator effektivt finfördelar lukt och fettmolekyler som uppstår vid
tillagning.
kapacitet: fryst pizza Ø30 cm 18 st / timme
förvärmning
riktad varmluftsfläkt 3000 W
temperaturområde är 95 ºC ... 270 ºC
justerbar fläkthastighet 0-100%
mikrovågseffekt 1000 W
justerbar mikrovågseffekt 0-100%
tina med mikrovågsfunktion
maximal tillagningstid är 100 min.
möjlighet att spara upp till 1200 fyrstegs koksprogram för 11 olika
effektområden
ugnskammarstorlek 312x312x178 mm, volym 17,2 liter
pekskärm med färg
inre ytor av rostfritt stål
svarta yttre ytor av målat stål / rostfritt stål
LEVERANSEN INKLUDERAR:
rutnät (CP10)
ugnsspade (PA10R)
avtagbara teflonskydd (TL10R)
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